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AS MULHERES NO SURREALISMO 

 

No início dos anos 20 um grupo de jovens e criativos artistas (que certamente não eram 

compositores de axé music) reunia-se em Paris, liderados por André Breton. Este havia decidido 

juntar o que sobrara do dadaísmo para criar um novo movimento, inspirado em grande parte na 

psicanálise. Ironicamente, sua relação com Freud foi um diálogo de surdos: o jovem Breton só se 

interessava pelo inconsciente como uma fonte de inspiração para a criação artística, e o psicanalista 

vienense não reconhecia nesse movimento de pirados um dos primeiros efeitos da difusão do 

discurso analítico na nossa cultura. Breton vai escrever a sua Nadja, que segundo Elisabeth 

Roudinesco, é um caso de psicanálise selvagem. Mais tarde, o surrealismo tornaria a se encontrar 

com a psicanálise por meio de Salvador Dalí e Jacques Lacan. 

Mas essa é uma outra história. O tema proposto é o das mulheres no surrealismo. Pois bem, 

Breton e sua gangue costumavam reunir-se para brincar com a hipnose e o método freudiano da 

livre-associação. Uma brincadeira perigosa, sem dúvida, mas não mais do que muitas terapias 

atuais, que, em contrapartida, não nos dão nenhuma obra de arte. Como não podia deixar de ser em 

se tratando do inconsciente, a sexualidade e o Outro sexo eram temas que surgiam facilmente em 

tais reuniões, algumas delas dedicadas, por exemplo, às preferências sexuais de cada um, com 

direito a perguntas do tipo: 

Paul Éluard: “Breton, você gostaria de lamber o globo ocular de uma mulher?” 

André Breton: “Eu adoraria ser vampiro, íncubo, etc. Mas a vida não me deixa tempo para 

lamber globos oculares.” 

Em termos pictóricos suas preferências também eram bastante variadas. O belga Paul 

Delvaux gostava de pintar mulheres nuas em cenários noturnos tendo como companhia esqueletos. 

O leitor poderá refletir sobre a relação entre sexo e morte, lembrando o comentário de Lacan acerca 

do surgimento concomitante da reprodução sexuada e da morte entre os seres vivos, embora 

naturalmente isso não queira dizer que Delvaux tivesse essas questões em mente enquanto pintava 

suas damas peladas tomando banho de lua. Já o pintor e fotógrafo norte-americano Man Ray deixou 

uma obra fotográfica da qual fazem parte alguns dos mais famosos ícones do erotismo surrealista. 

Suas obras Violino de Ingres  e A prece são exemplos mais do que conhecidos. Menos citado, seu 

quadro Na hora do observatório – Os amantes,  mostra os lábios de Liv Tyler ou Milla Jovovich 

cruzando o céu de uma paisagem deserta como OVNIs. Bem, deve haver algum engano, porque o 

quadro é de 1932-34, mas em todo caso confiram. O seu gosto era tão irrepreensível quanto a sua 

obra. Como modelo para o olho que aparece no seu trabalho Objeto indestrutível ou Objeto para ser 

destruído ele não escolheu outra senão sua assistente, a fotógrafa Lee Miller, autora de 

extravagâncias que deixariam Madonna morta de inveja, como banhar-se na banheira de Hitler. 

Dona de globos oculares para Paul Éluard não botar defeito, ela seria hoje em dia um sex symbol em 

qualquer lugar do planeta, com a provável exceção da Bahia, porque não era feita de cravo nem de 

canela, tampouco tinha predileção alguma por Carnaval ou cerveja. Ah!, sim: são dela os lábios no 

quadro de Man Ray. 

Dalí e Gala 

Impossível falar sobre as mulheres no surrealismo sem mencionar aquela que foi sua maior 

musa, fascinando  não somente Dalí, mas todos os outros surrealistas, além do poeta Manuel 

Bandeira. Dalí e Gala conheceram-se em 1929, quando ela ainda era casada com Paul Éluard. Dalí 

tinha então 25 anos e Gala era cerca de dez anos mais velha. As fotos de Dalí nessa época mostram 

um jovem magro, pálido, de jeito delicado, meio efeminado. Ele ainda não havia conhecido 
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nenhuma mulher, no sentido bíblico do termo, e segundo relata, permaneceu fiel a Gala até morrer, 

salvo algumas práticas perversas de caráter voyeurista. Quanto a Gala, era uma mulher sexualmente 

experiente, e já havia tido um caso com o pintor, também surrealista, Max Ernst. Dalí faz questão de 

contar nas suas Confissões inconfessáveis o método de sedução que utilizou para conquistá-la: 

raspou e pintou os sovacos de verde, untou o corpo com esterco de cabra e apresentou-se diante dela 

com um riso demente. Deu certo: Gala largou Éluard e ficou com ele pelo resto da vida. 

A relação entre ambos só não era uma folie à deux porque nenhum dos dois era louco, a 

começar por Dalí, que chega a dizer nas suas Paixões segundo Dalí que amava Gala “mais do que 

Picasso, mais até do que o dinheiro”. Só quem conhece sua eterna transferência com o pintor catalão 

e sua obsessão pelo dinheiro pode conceber a dimensão de tal paixão, que o levou a representar a 

sua amada em inúmeros quadros das mais diversas maneiras: como a mitológica Leda, como a 

Virgem Maria, ou ainda como a Gradiva; nua ou vestida, como personagem central ou figurante de 

uma cena, com o rosto formado por esferas, etc. A imagem que vemos é a de uma senhora de 

feições graves, embora sorridente, muito distante da concepção contemporânea de uma musa. Mas 

que sabemos nós... 

Segundo Meryle Secrest, autora da mais execrável biografia de Dalí, na qual dá voz a todo 

tipo de gentalha ao lado de personagens ilustres, Gala controlava não apenas os contratos 

empresariais de Dalí mas toda a sua vida. Não há nenhum mistério: ao que parece, Dalí, mesmo 

tendo-a incluído na sua fantasia, abdicou do lugar de domínio que seria comumente ocupado pelo 

homem em favor da sua mulher. Destino prosaico numa era em que o pênis parece haver perdido o 

seu caráter simbólico de falo e as manifestações de virilidade são mal-vistas pela sociedade. De 

qualquer forma é difícil, senão impossível, separar a obra de Dalí da presença de sua musa. 

Um outro detalhe da vida de Dalí que não podemos deixar passar é o seu sucesso em reconciliar 

surrealismo e psicanálise. Além da entrevista com Freud, após a qual, segundo reza a lenda, este 

teria modificado sua opinião acerca dos surrealistas, Dalí vai influenciar ninguém menos que Lacan, 

o qual numa irônica reviravolta do destino, chega à psicanálise menos através da psiquiatria do que 

pela influência daqueles que Freud não quis reconhecer como seus seguidores. Dalí é um dos 

poucos nomes homenageados no seu artigo “De nossos antecedentes”, e sua tese sobre a paranóia é 

tributária do método daliniano da paranóia-crítica. 

Duas bad girls entre os enfants terribles 

Em um Clube do Bolinha como o grupo surrealista nos anos 20-30, as mulheres eram presenças 

constantes nas obras, porém raras enquanto participantes do movimento. Em geral, apenas as 

mulheres dos artistas eram admitidas, e  mesmo assim, somente se passassem pelo crivo de Breton. 

Duas, entretanto, se destacaram como musas e artistas ao mesmo tempo  (dito de outra forma, na 

condição de objetos e de sujeitos). O ponto em comum entre elas é a relação amorosa que 

estabeleceram – em épocas diferentes – com Max Ernst (será que ele tomava banho de açúcar?). 

A imigrante alemã Meret Oppenheim, que Man Ray considerou uma das mulheres mais desinibidas 

que ele conheceu em toda sua vida, posou nua para uma série de ensaios fotográficos, dentre os 

quais Érotique voilée, onde aparece lambuzada de tinta de uma máquina tipográfica. De fato, ela 

parece entregar-se muito à vontade às lentes do fotógrafo. Sua passagem rápida pelo surrealismo foi 

suficiente para criar uma das obras mais representativas do movimento – Desjejum em pele, um 

conjunto de xícara, pires e colher forrados de pele de animal; um objeto inquietante, que suscita 

emoções desconexas. 
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A pintora e escritora inglesa Leonora Carrington conheceu Max Ernst em Londres, dois anos antes 

da Segunda Guerra Mundial, e foi viver com ele na França. A relação intensa do casal foi 

interrompida durante a guerra, quando o pintor foi preso e ela foi obrigada a fugir para a Espanha. 

Após muitas atribulações – Leonora chegou a ser internada em um sanatório espanhol devido a uma 

descompensação psíquica durante a fuga – os dois ainda se encontraram no exílio, cada um casado 

de novo. Porém, dizem que Ernst continuou apaixonado. É a preferida das críticas e historiadoras da 

arte feministas, que gostam de lembrar como ela inverteu o par artista/musa em um de seus quadros 

mais famosos, Retrato de Max Ernst (1939). 

Marcel Duchamp 

Freqüentemente associado ao Dada e ao surrealismo, Duchamp ocupa na verdade uma 

posição singular, cuja importância não é possível analisar nos limites deste artigo. O erotismo e a 

figura feminina estão presentes em praticamente todos seus trabalhos. Tome-se por exemplo a sua 

Monalisa de cavanhaque e bigodes (1919), à qual deu o título bem-humorado de L.H.O.O.Q. (a 

pronúncia das letras em francês dá uma explicação obscena para o sorriso misterioso), ou o seio de 

borracha intitulado Favor tocar (1947). Há também a personagem feminina Rrose Selavy que nada 

mais é senão o próprio Duchamp travestido. A pronúncia dos RR duplos sugere uma leitura 

polissêmica: “A vida é cor-de-rosa”, “Brindemos, é a vida” ou ainda “Eros é a vida”. Vê-se bem que 

não faltaram fontes para Lacan inspirar-se a fim de criar seus jogos de significantes. 

Seu trabalho mais famoso, porém, é sem dúvida aquele que tem como tema central a mulher: 

A noiva-despida por seus celibatários, mesmo (1915-1923). Esta não é uma obra de arte no sentido 

tradicional, mas antecipa a chamada arte conceitual, onde a obra material tem menos importância do 

que o seu conceito. A Noiva... é uma máquina (ou o diagrama de uma máquina), sobre a qual 

Duchamp nos deixou numerosas anotações, repletas de conotações eróticas descrevendo o seu 

funcionamento. Paulo Venâncio Filho lembra, na sua pequena e concisa biografia sobre o artista, 

que, segundo estas descrições funcionais da máquina, a relação sexual entre a Noiva e os 

celibatários é impossível – o que nos remete à frase de Lacan bastante citada (até abusivamente, a 

meu ver). 

Mais misteriosa é Sendo dados: 1) a cascata 2) o gás de iluminação (1946-1966), sua última 

obra, tornada pública postumamente, considerada a avó daquilo que os artistas “pós-muderninhos” 

chamam de suas instalações. Sendo dados... fica num quarto (ou melhor, a obra é um quarto) cuja 

porta, sempre trancada, possui uma pequena fresta por onde o espectador pode ver uma mulher nua, 

com o rosto coberto, inteiramente depilada, segurando uma lamparina que pisca em frente às pernas 

abertas; ao fundo, uma paisagem fake onde uma cascata jorra ininterruptamente. Recentemente foi 

publicada uma foto no livro de Gloria Moure, editado em 1988. Até então, que eu saiba, não 

existiam reproduções fotográficas dessa obra, da qual só era mostrada a porta fechada
1
. Creio que 

essa foto tirou um pouco de seu efeito, que consiste justamente em obrigar o espectador a assumir 

uma posição de voyeur, preso à pulsão escópica, ao jogo do ver/ser visto (além, é claro, de ter que 

deslocar-se até o Museu de Filadélfia). A cascata e o gás de iluminação, convém frisar também, são 

temas recorrentes nas últimas anotações de Duchamp. A propósito: Octavio Paz tem um excelente 

ensaio a respeito dessa obra e da Noiva, onde fala sobre esses temas. 

Para mim, entretanto, o trabalho mais interessante de Duchamp que tem como tema a 

feminilidade é uma obra bem menos famosa. Trata-se de uma escultura de 1950 intitulada Folha de 

parreira fêmea (que é citada erroneamente na edição brasileira das entrevistas de Duchamp por 

Pierre Cabanne como a Cunha de castidade, que é outra escultura de 1954). A Folha na realidade 

não é uma escultura, e sim o molde em gesso do sexo de Madame Teeny Duchamp. O efeito sobre o 

espectador é intrigante. As pessoas que a vêm pela primeira vez perguntam: “O que é isso?” Note-se 

que o órgão sexual não é representado pela escultura, que consiste na verdade no seu molde 
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negativo. Pode-se dizer que o órgão está presente como o espaço vazio, cujo contorno constitui a 

obra propriamente dita. Daí a importância que esta tem a meu ver, pois ela parece ser uma 

interrogação acerca da existência daquela que Lacan (mais uma vez) afirmou não existir; mais uma 

tentativa, entre tantas outras (e não só dos surrealistas) de dar forma e conteúdo àquela que, segundo 

ele, não é senão “um sonho do homem”. 

 

Nota 

1) Calvin Tomkins, na sua minuciosa biografia de Duchamp, recentemente editada no Brasil, 

confirma esta suspeita: até 1984 o Museu de Arte de Filadélfia, cumprindo determinação da viúva 

de Duchamp e do proprietário da obra, só permitia fotos da porta fechada. Tomkins revela ainda a 

identidade daquela que teria sido a grande paixão de Duchamp: a artista e embaixatriz do Brasil nos 

EUA, Maria Martins. (Nota de 2005) 
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